
Jornades d’anellament 
 
 
 
Aquestes jornades es porten a terme per part d’un ornitòleg amb permís d’anellador i amb la 
col·laboració d’aquells voluntaris que contacten al correu electrònic: 
anilladorcientifico@gmail.com El principal objectiu és anellar i processar (obtenció de dades 
físiques) de totes les espècies d’ocells capturades. Gràcies a la possibilitat de retrobar individus 
anellats es poden estudiar diversos aspectes de la vida dels ocells relatius amb la migració, 
longevitat, àrea de distribució, comportament alimentari, territorialitat, i d’altres aspectes que 
són estudiats pels ornitòlegs.  
 
Es comença a trenc d’alba amb el muntatge i desplegament de les xarxes que capturaran les 
aus objecte d’estudi. Aquestes xarxes són conegudes com a verticals o japoneses i el seu ús 
està totalment prohibit al personal no autoritzat. Es posen en marxa els reclams, sempre 
artificials, i es torna al punt d’anellament per a preparar els estris (alicates, anelles, regles, 
bàscules, ...). Un cop realitzada la primera batuda, que consisteix en la recollida i extracció de 
les xarxes dels individus capturats, aquests es col·loquen en bosses individuals o col·lectors 
per tal de minimitzar l’estrès i facilitar el transport, i es porten fins a la taula d’anellament. 
 
 

 Detall d’una taula d’anellament amb els col·lectors amb aus per anellar 
 
 
És en aquest moment quan es comença amb les tasques de classificació taxonòmica, 
anellament, sexat, datació, medició, pesat, etc., incorporant tota aquesta informació al full de 
control de camp, facilitat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Posteriorment aquests fulls són 
incorporats a bancs de dades informatitzats per a la seva utilització en diferents projectes i 
estudis. 



 
      Detall d’un full de procés d’anellament 
 
 
Les batudes es van succeint al llarg de la jornada a intervals de 30 minuts aproximadament per 
tal d’evitar situacions de risc de les aus capturades, com ara hipotèrmia o depredació. Cap a 
mig matí quan ja gairebé s’ha reduït a zero el número d’ocells capturats arriba el moment de 
finalitzar la jornada amb el desmuntatge i recollida de tot el material, així com les restes o 
deixalles que s’hagin pogut generar. 


